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Resumo:
O artigo tem como objetivo apresentar um ensaio de natureza teórica onde o campo de discussão
perpassa sobre o comportamento do consumidor no turismo, no intuito de promover sua fidelização.
Tal delimitação ocorreu pelo crescente nível de competitividade no ambiente dos negócios turísticos,
principalmente pela complexidade dos fatores que afetam o processo de decisão de compra e pela
necessidade de qualidade nos serviços no turismo. Os principais resultados deste estudo indicam que a
fidelização do consumidor tende a estar relacionada ao nível de lealdade estabelecido entre empresa e
consumidor. No entanto, considerando as mudanças de paradigma sobre o consumidor moderno,
evidencia-se o surgimento de novos fatores que influenciam o comportamento do consumidor no
processo de compra, como é o caso dos Fatores tecnologicos (inovação tecnologica, interatividade),
Fatores ambientais (impactos e sustentabilidade) e Fatores de mercado (institucional e políticas).
Palavras chave: Negócios turísticos, Decisão de compra, Competitividade, Qualidade nos serviços,
Turismo.

Tourist loyalty in the light of consumer behavior
Abstract
The article aims to present a theoretical test where the field of discussion permeates on consumer
behavior in tourism, in order to promote their loyalty. Such a definition was the increasing level of
competitiveness in the tourism business environment, mainly by the complexity of the factors
affecting the purchase decision process and the need for quality services in tourism. The main results
of this study indicate that consumer loyalty tends to be related to loyalty level established between
company and consumer. However, considering the paradigm shifts of the modern consumer, is evident
in the emergence of new factors that influence consumer behavior in the buying process, as is the case
of technological factors (technological innovation, interactivity), environmental factors (impacts and
sustainability) and market factors (institutional and political).
Key-words: Tourist business, Buying decision, Competitiveness, Quality in services, Tourism.

1 Introdução
Há evidências que a fidelidade é um fator importante para as empresas, haja visto que os
consumidores são os principais responsáveis pela continuidade das organizações no mercado.
Deste modo, para conhecer o cliente é necessário investir de forma efetiva, tentando adequar
as estratégias da empresa às necessidades e desejos dos consumidores, buscando
insistentemente superar suas expectativas. Neste contexto, o presente artigo concentra-se em
responder à seguinte problemática de pesquisa: quais fatores do comportamento do
consumidor que podem infuenciar na fidelização de um turista?
Um bom relacionamento com clientes é capaz impulsionar o sucesso de uma empresa, onde a
lealdade do consumidor pode representar uma vantagem competitiva para qualquer
organização, visto que os estes são os maiores responsáveis pela continuidade dos
empreendimentos no mercado. Porém, nota-se que estudar as variáveis que afetam o
comportamento do consumidor vem se tornando cada dia mais complexo, em virtude da
subjetividade e dos valores que os clientes projetam sobre a oferta de serviços e atrativos
turísticos. Os estudos desta temática são voltados para o entendimento de como as pessoas,
grupos e organizações compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências
buscando sempre a satisfação de suas necessidades e desejos (KOTLER e KELLER, 2006).
Na perspectiva de mercado, o fator concorrência tornou-se um elemento mais presente nos
setores da economia, principalmente devido aos avanços tecnológicos dos últimos tempos e,
paralelo a isso, o comportamento do consumidor tornou-se mais vulnerável e incerto. No
entanto, essas mudanças de paradigmas veem se propagando pelo mundo, o ambiente dos
negócios trasnformou-se em um cenário mais dinâmico e exigente, independendo da
localização geográfica ou do porte das organizações, o que, por sua vez, afeta a conduta
empresarial, em especial daquelas que buscam a melhoria contínua nas atividades laborais,
cujo desempenho está voltado para eficácia (ESPARON, et al. 2015). Assim, essa nova
conjuntura implica de alguma maneira em adaptar-se com maior rapidez e eficiência às
mudanças que surgem devido à competitividade existente na sociedade contemporânea
(TRINIDAD, et al. 2015). Quando se fala de adaptar-se às mudanças existentes no mercado,
se faz referência à capacidade de oferecer produtos e serviços com crescentes índices de
qualidade, de acordo com um processo de melhoria constante que vise não apenas atender,
mas superar as expectativas dos consumidores (CHARTES e ALI-KNIGHT, 2002; GETZ e
BROWN, 2006).
No turismo, o estudo do comportamento do consumidor compreende como se dão os
processos decisórios que envolve o planejamento da viagem até sua consumação, abrangendo
perspectivas e percepções vivenciadas ao longo da experiência turística. No intuito de
contribuir com essa temática, o artigo tem como objetivo apresentar um ensaio de natureza
teórica onde o campo de discussão perpassa sobre o comportamento do consumidor no
turismo, no intuito de promover sua fidelização.
Nesse contexto, o respectivo artigo tende a promover um avanço no conhecimento científico
voltado ao comportamento do consumidor no turismo. Ademais, os elementos teóricos
referentes à fidelidade podem servir como indutores em um processo de tomada de decisão
voltados ao planejamento estratégico organizacional, o que pode contribuir para a oferta de
serviços e produtos mais adequados à demanda existente, em consonância com os objetivos a
serem usufruidos pelos turistas e elaboração de planos para proporcionar o atendimento e
superação das expectativas geradas.

2 Comportamento do consumidor
Embora o estudo do comportamento do consumidor tenha se intensificado a partir da década
50, onde houve uma orientação do marketing que determinava que o processo de
comercialização deveria iniciar-se primeiro no reconhecimento das necessidades e desejos dos
clientes, para em seguida a empresa ajustar suas ofertas. Contudo, é notório que muitas
empresas não se preocupam em estudar tais detalhamentos, direcionando seus esforços na
oferta de produtos e serviços sem avaliar a real demanda que os cerca (LAS CASAS, 2006).
A área do comportamento do consumidor é muito complexa, envolve uma
multidisciplinaridade voltada principalmente para marketing, psicologia, antropologia,
sociologia e comunicação que buscam entender esta temática, além de dar subsídios para que
as empresas compreendam as variáveis que estão por trás desse comportamento, para que
assim estas possam atender às exigências do consumidor de forma efetiva uma vez que,
quando se conhece os anseios dos clientes, é possível direcionar seus esforços formular
estratégias em produtos e serviços que satisfaçam e agregue valor ao consumidor, além de
reduzir custos para empresa (KOTLER e KELLER, 2006).
Na literatura clássica, os principais fatores que influenciam o comportamento do consumidor
são os fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais e os fatores psicológicos, conforme
demonstrado na Figura 1.

Fonte: Adaptado de Kotler (1998)
Figura 1 – Fatores clássicos que influenciam o comportamento do consumidor

Os fatores culturais representam a categoria de variável mais ampla envolvida nesse processo;
de modo geral, a cultura insere-se enquanto um fator bastante relevante e abrangente. A
subcultura, por sua vez, refere-se a uma parte que está inserida dentro da cultura, ou seja, são
grupos menores que fornecem identidade e socialização mais especificas a determinado
grupo, podendo-se dizer que é um subsistema que influencia o comportamento do
consumidor. Já a classe social não é direcionada apenas à renda, de acordo com Kotler (1998,
p. 163) “as classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma
sociedade, que são ordenadas hierarquicamente cujo os membros compartilham valores,
interesses e comportamentos similares’’.
Por conseguinte, os fatores sociais subdividem-se em grupos de referência, os quais são
aqueles grupos que influenciam o comportamento do consumidor de forma direta ou indireta,
através de novas atitudes e decisão de compra por determinada marca. A família também é
grupo que influencia o comportamento do consumidor, a qual vem sendo alvo de constantes
pesquisas, pois tende a ser o grupo mais importante da sociedade, haja visto as influências de
maneira direta que exercem sobre os componentes do grupo familiar. Os papéis e posições
sociais estão muito ligadas às questões de posição que o ser humano pretende alcançar, para
isso sofre influencias de determinados grupos que o rodeia no seu dia a dia que moldam o
comportamento e atitudes e acabam influenciando na decisão de compra das pessoas.

Os fatores pessoais levam em consideração características particulares do consumidor. A
idade e o estágio de vida são variáveis que influenciam o comportamento de compra das
pessoas, esse fator está muito ligado à preferência de determinados produtos e serviços em
detrimento de outros. Cabe aqui as empresas estarem atentas a novos segmentos que possam
atender a todos os públicos. A ocupação é um fator relevante, independente da profissão que
exercem, faz com que as pessoas comprem produtos que representem sua atividade. A
situação econômica faz com que os consumidores escolham produtos de acordo com suas
condições financeiras. De acordo com Kotler (1998, p. 172), os estilos de vida de uma pessoa
“representam seu padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões.
Retrata a pessoa por inteiro interagindo com seu ambiente’’. A personalidade e o autoconceito
estão ligadas diretamente às características particulares de uma pessoa que tende a influenciar
seu comportamento de compra diante de produtos e serviços.
Os fatores psicológicos também influenciam o comportamento de compra das pessoas
direcionadas a motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitude. Vale salientar que a
motivação apoia-se em três grandes teorias a saber: teoria da motivação de Freud, a teoria da
motivação de Maslow e a teoria da motivação de Herzberg (KOTLER, 1998).
A teoria da motivação de Freud afirmar que o comportamento do consumidor é moldado
através do seu inconsciente, desse modo, não se consegue compreender de fato suas
motivações ao escolher produtos e serviços. Como toda teoria, a de Freud, apresentava
limitações, principalmente no que concerne a avaliação do comportamento do indivíduo, pois
para tal avaliação teria que se remeter ao passado para compreender determinadas ações
vivenciadas no presente (GIGLIO, 2005). A teoria da motivação de Maslow, afirma que o
indivíduo obedece a uma hierarquia, tendo como base suas reais necessidades vivenciadas em
determinado momento (CHURCHIL e PETER, 2006); a respectiva teoria é ilustrada na forma
de uma pirâmede e se divide em categorias de necessidades: fisiológicas, segurança, aceitação
social, estima e status, e por fim no topo da pirâmide tem-se a necessidade de auto realização.
Essa teoria apresenta uma relação entre as necessidades e as satisfações do ser humano, apesar
de apresentar limitações no que se refere à sua implantação, esse modelo permite que os
gestores adequem as ofertas de produtos e serviços para atenderem as diferentes necessidades
dos consumidores, além disso essa teoria incentiva a segmentação de mercados, tendo em
vista os cinco estágios de necessidade que os seres humanos apresentam no decorrer da sua
vida (LAS CASAS, 2006).
A teoria da motivação proposta por Herzberg, apresenta dois fatores distintos, isto é, a
satisfação e a insatisfação; a principal contribuição dessa teoria é permitir aos gestores a
possibilidade de identificar os produtos e serviços que geram a insatisfação do consumidor,
buscando medidas estratégicas para satisfazê-lo, contribuindo assim para fidelização do
consumidor, além de redução de seus custos em ações que insatisfaz o consumidor (LAS
CASAS, 2006).
A percepção é uma característica individual, que varia de pessoa para pessoa, relaciona-se
diretamente com o valor percebido de determinado ambiente, serviço, ação, entre outros.
Muitas empresas na tentativa de fidelizar clientes, investem em uma grande quantidade de
propagandas que tem uma finalidade especifica, no entanto, para alguns consumidores essa
propaganda pode representar outros sentimentos sem ser necessariamente o foco da empresa.
A aprendizagem refere-se às mudanças que ocorrem no comportamento do consumidor, tendo
como resultante as experiências vivenciadas em um determinado momento da vida
(KOTLER, 1998). É essa aprendizagem que auxilia o consumidor na busca por determinados
produtos e serviços. Também incentiva a busca de informações referentes a novos produtos e
preço, afim de auxiliar em processo de escolha que culmine no atendimento eficaz das

necessidades e desejos. (LAS CASAS, 2006). Vale salientar que essa aprendizagem é
influenciada por impulsos, estímulos, sugestões, resposta e esforço (KOTLER, 1998). Já as
crenças estão relacionadas ao pensamento descritivo que uma pessoa tem sobre alguma coisa
(KOTLER, 1998). De acordo com Las Casas (2006, p.201), “as atitudes são predisposições
apreendidas que permitem ao indivíduo ter uma resposta favorável ou não a um objeto ou
classe de objeto”. Portanto, pode-se concluir que se atitudes acabam incentivando as empresas
a optarem por determinados produtos, favorecendo assim a segmentação de mercados, essas
atitudes são compostas por três variáveis: o componente cognitivo, componente afetivo e o
componente conativo (LAS CASAS, 2006).
3 Comportamento de compra do consumidor
De acordo com Kotler (1998), a decisão de compra envolve cinco estágios identificados
como: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão
de compra e o comportamento pós compra.
a) Reconhecimento do problema: é a fase em que o consumidor verifica alguma necessidade
e busca maneiras de saná-la, tal necessidade pode ocorrer através de estímulos advindos
de variáveis internas e externas;
b) Busca de informações: impulsiona o consumidor a buscar fontes de pesquisas sobre
determinado produto ou serviço, analisando preços, marcas, entre as principais empresas
concorrentes;
c) Avaliação das alternativas: nessa fase, o consumidor leva em consideração fatores
cognitivos, crenças em determinadas marcas e atitudes para avaliar qual será o produto ou
serviço a ser escolhido mediante suas necessidades reais;
d) Decisão de compra: etapa onde o consumidor efetua a compra, porém mesmo que nas
fases anteriores a pretensão de compra por determinado produto tenha sido positiva, nessa
fase o consumidor pode optar por não efetuar a compra, os fatores que influenciam pela
não realização da compra são as atitudes de outras pessoas, fatores situacionais
imprevistos e o risco percebido;
e) O comportamento pós compra: diz respeito com a satisfação ou a insatisfação percebida
com a utilização do produto ou serviço. Assim, os fatores como a expectativa do
consumidor e o desempenho efetuado pelo produto ou serviço são questionáveis, essa fase
direciona a gestão de relacionamento com o cliente após a compra de determinados
produtos.
Vale salientar que, não necessariamente, o consumidor passará por todas as etapas
mencionadas anteriormente. Dessa forma, outras características envolvidas na relação de
compra do consumidor tendem a ser consideradas nesse processo, como o comportamento de
compra complexo, o comportamento de compra por dissonância reduzida, comportamento de
compra habitual e o comportamento de compra que busca variedade.
4 O turismo e o comportamento do consumidor
O segmento do turismo ocupa uma posição de destaque no cenário socioeconômico mundial
(POGGI e BORGES, FERREIRA ZAINE e VAN DE MEENE RUSCHMANN, 2006). Na
economia mundial, o segmento vem se posicionado como um fator de desenvolvimento
econômico, principalmente porque produz impactos significativos sobre o emprego e renda
(UNWTO, 2011). No Brasil, o fenômeno do turismo vem se consolidado como uma
importante atividade econômica, porém é necessário um avanço no campo da
competitividade, pois o mercado é dinâmico e exige que as organizações estejam preparadas a
oferta bens e serviços que atendam as expectativas dos consumidores (BRIDA, et al. 2015).

De acordo com Dias e Cassar (2005, p.56), “o turismo pode ser caracterizado levando-se em
consideração duas vertentes de análise, a sociocultural e a econômica’’.
a) Sociocultural: o turismo pode ser considerado uma prática social e cultural que tem como
intuito atender as necessidades psicossociologias das pessoas que viajam;
b) Econômico: a atividade do turismo pode ser abordada como sistema econômico composto
por várias empresas interligadas que oferecem diversos serviços e bens ao turista.
Em linhas gerais, a melhor visão do fenômeno do turismo, direciona-se em três linhas
diferentes de análise teórica da atividade turística, onde na primeira linha o foco está
direcionado à produção, a segunda linha envolve a distribuição do produto ao consumidor e a
terceira linha está ligada à identificação e estabelecimentos de medidas ligadas às viagens e
todos os componentes envolvidos no comportamento do turista durante a permanência no
destino turístico. Nessa perspectiva sistema, verifica-se uma interligação entre os agentes,
movida por uma força mercadologica, que se configura pela oferta de um serviço ou produto
turístico; atualmente, essa abordagem sistêmica é tratada como cadeia produtiva do turismo
(BENI, 2007).
Nesse contexto sistêmico do turismo, o comportamento do consumidor merece uma atenção
mais cuidadosa, haja visto que os consumidores dessa atividade buscam experiências
positivas, logo estas são influenciadas por fatores internos ligado ao destino e pelos fatores
externo. Nesse sentido, tem-se a corroboração de Casar e Dias (2005, p.121), onde afirmam
que “o produto turístico se diferencia de outros produtos de forma geral, uma vez que trata de
uma experiência que para ser vivenciada envolve a decisão de compra, o deslocamento, a
estadia e todos os demais elementos que o constitui’’.
Como foi mencionado na seção anterior, o comportamento do consumidor é influenciado por
um conjunto de fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos (KOTLER, 1998), esses
fatores também influenciam o comportamento do turista, porém são acrescentados mais dois
fatores: os fatores externos e os fatores de marketing (DIAS e CASAR, 2005).
a) Fatores externos: diz respeito às questões econômicas, políticas, jurídicas e ecológicas;
b) Fatores de marketing: direcionam-se aos 4Ps do marketing, que são: produto, preço, ponto
de distribuição e promoção.
Corroborando com essa discussão, Acerenza (2002), expõe que a maior contribuição para
entender o processo de tomada de decisão por viagens, se deu através da Psicologia por meio
dos estudos voltados para a motivação e o comportamento. No que se refere ao
comportamento é necessário entender dois critérios que estão relacionados com a imagem que
o turista tem de determinado lugar e as vantagens comparativas dos destinos, vistas em
diferentes localidades (ACERENZA, 2002).
a) Imagem: refere-se uma representação mental que o consumidor – turista tem do destino
turístico e dos seus atrativos;
b) Vantagens comparativas dos destinos: refere-se as características ou atributos positivos
que o diferencia na escolha como destino em detrimento de outro.
Para Beni (2007), o processo de compra do consumidor turista é caracterizado por ações, nas
quais o cliente tem como ponto de partida o desejo de vivenciar algo especial e único, logo
isso se codifica no anseio de adquirir ou comprar um determinado produto ou serviço, seja ele
material ou imaterial, que lhe permita suprimir uma expectativa; no turismo, a satisfação do
consumidor torna-se mais difícil de ser mensurada tendo em vista a subjetividade que
perpassa as experiências que os consumidores adquiriam no decorrer de suas vidas.

Nota-se que, o turista sofre as mesmas influências do que um consumidor em outras
atividades econômica. Portanto, em particular, tem-se que o diferencial está no fato desse
cliente estar ligado diretamente a um serviço ou atrativo turístico de forma mais intensa. Além
disso, esses consumidores procuram vivenciar uma experiência, por isso deve-se tomar
cuidado com o tipo e a forma como o serviço é ofertado ao consumidor; observa-se que, a
qualidade do serviço é um fator determinante na permanência e no retorno do consumidor ao
destino turístico.
Vale salientar que, a “qualidade do serviço” vem sendo estudada através do tempo, mas segue
enquanto uma fonte inesgotável de investigação. O avanço vem permitindo a evolução no
desenvolvimento de modelos para medir a qualidade do serviço, incorporando novas
dimensões (fatores) e proporcionando uma melhor identificação dos atributos de serviço (HO
TAI, 2014). Além do mais, se observa que a melhoria no serviço é um fator determinante para
garantir o bom desempenho empresarial e aumentar a capacidade competitiva.
5 Importância da qualidade nos serviços no turismo
A prestação de serviço é classificada como a principal atividade econômica no segmento do
turismo por possuir alguns aspectos que serão citados a seguir. Sabemos que o serviço em si,
é algo subjetivo, caracterizando-se como sendo intangível e imaterial, ou seja, os
consumidores não têm a possibilidade de tocá-lo, experimentá-lo ou senti-lo antes do seu real
consumo. No âmbito do turismo, as atividades de suprimento à demanda do consumidor
atingem diversos públicos com diferentes perfis e comportamentos que geram variadas
expectativas relacionadas ao consumo de determinado serviço. Tais peculiaridades divergem
por diversos fatores, sejam eles sociais, culturais, econômicos, políticos e legais,
caracterizando-se como uma população heterogênea (CATAMBRY e COSTA, 2004). Isso
implica dizer que, o turismo atende a uma amplitude significativa de consumidores com
diferentes perspectivas e motivações de consumo, logo, é necessário que esse público-alvo
seja identificado e esse mercado de trabalho se integre com a sua respectiva realidade.
Diante desta definição do mercado no turismo, podemos dizer que incessantemente as
empresas devem se preocupar em atender as necessidades dos consumidores que buscam uma
experiência turística satisfatória, haja visto que esse turista através dos sistemas de informação
e as diversas opções de consumo, tem se tornado cada vez mais exigente na busca de serviços
que atendam de maneira mais ampla e objetiva as suas expectativas, podendo isso acorrer
também diante da variável de poder de compra deste turista. Porter (2009), cita que o
posicionamento estratégico é algo inevidente e subjetivo, pois para se posicionar é necessário
criatividade e insight.
Como o turismo abrange o quesito de experiência momentânea, o fator qualidade é primordial
para o destaque das organizações no mercado. Essa questão se torna inerente a todos os
agentes envolvidos na composição do mix de serviços turísticos. As atividades que estão
relacionadas à atividade turística são complementares umas às outras, essa interdependência
ocorre pelo fato de que o turista necessita de um conjunto de serviços proporcionados por
diversos tipos de empreendimentos. A complementaridade dessas atividades é chamada de
trade turístico, que envolve hotéis, restaurantes, agências, etc. (CATRAMBY e COSTA,
2004).
Diante dessa interligação de agentes conforme visto na Figura 2, Cunha e Cunha (2005), as
definem como cluster turístico, que significa a aglomeração de agentes e empresas
relacionadas ao produto turístico. Tais agentes e empresas estão coligadas de forma horizontal
ou vertical. Podem ser: a) atrativos turísticos que despertem a curiosidade de pessoas de fora
da região, b) organizações de atividades turísticas como restaurantes, hotéis, transportes, etc.
c) setores que assistem o turismo, d) infraestrutura pertinente e com baixo custo (saneamento,

serviços de saúde, rodovias, etc.), e) empresas e organizações que decorrem da mão-de-obra
especializada, informação e capital financeiro, f) agentes governamentais e órgãos
reguladores que influem no turismo.

Fonte: Cunha e Cunha (2005)
Figura 2 – Cluster turístico

Além dessa interdependência, os autores ainda abordam sobre os diferentes tipos de
comportamentos que influenciam na demanda do serviço. O turismo enquadra um público
heterogêneo, devido a fatores sociais, econômicos, legais e culturais que formam as
perspectivas dos consumidores, tornando a demanda diferenciada para cada consumidor sobre
um mesmo produto. Diante destes pressupostos, é necessário que as organizações estejam
dispostas a se flexibilizar e inovar suas atividades, no intuito de atender a seu público-alvo;
paralelo a isso, a sociedade moderna está inserida em ambiente de interativade permitido
pelos avanços no campo da tecnologia (CATRAMBY e COSTA, 2004). Nesse sentido,
observa-se a presença de novos fatores que afetam o comportamento do consumidor, como é
o caso dos Fatores Tecnologicos presentes através da inovação tecnologica e a da
interatividade; não obstante, temos os Fatores de Mercado de natureza institucional e político;
e por fim, por Fatores Ambientais relacionados os impactos ambientais e sustentabilidade.
Devido a interação com o ambiente e a absorção de experiências e percepções do consumidor
turista, deve-se levar em consideração a forma em que este produto é apresentado. Tal
preocupação permeia a ideia de imagem que a localidade passa para o consumidor, o que
afeta o compromisso dos agentes em atender as expectativas despertadas no turista que devem
ser saciadas, e se possível, superadas (CATRAMBY e COSTA, 2004).
Vale ressaltar que, a qualidade no serviço está ligada a satisfação, que pode ser entendida
como relação entre o desempenho percebido e suas expectativas (Kotler, 1998). De modo
geral, a qualidade presente no serviço torna-se um forte diferencial para empresa. Sobre a
qualidade na atividade turística, Beni (2007), afirma que:
No mercado competitivo do turismo o fator qualidade é o único critério que se
impõe de maneira natural para determinar o êxito ou o malogro dos produtos e

serviços. A qualidade deve ser, portanto a estratégia usada em seu lançamento e
aplicada para garantir sua permanência no mercado (BENI, 2007, p.175).

Atualmente, como pode ser observado, a qualidade representa uma ferramenta preciosa para
reter e obter os consumidores, principalmente porque os destinos turísticos tornaram-se mais
competitivos, isto é, o segmento do turismo vem dedicando mais atenção ao fato de inovar e
melhorar de forma contínua a qualidade de suas ofertas para que assim possam permanecer
atuando no mercado em condições de competir com os concorrentes, atingindo seus
consumidores atuais e potenciais de forma holística (BENI, 2007). Porém, observa-se que as
empresas estão mais cautelosas em relação ao crescimento das ofertas de serviços nas
localidades, principalmente sem um planejamento apropriado, pois este pode acabar
resultando em experiências desagradáveis ao consumidor, além de trazer prejuízos em relação
aos custos envolvidos nessa atividade poderá comprometer a imagem do destino (DIAS e
CASSAR, 2005).
Portanto, pode-se concluir que a qualidade no serviço é um fator que contribui para
fidelização do consumidor à localidade turística. Clientes satisfeitos retornam ao destino e o
indicam, da mesma forma que os consumidores insatisfeitos não voltam mais ao local e
podem ser um potencial canal de divulgação negativa, propagando assim um marketing
negativo do destino turístico. Partindo desse contexto, será abordado na próxima seção a
importância da fidelização, bem como as variáveis que influenciam o consumidor nesse
processo dinâmico.
6 Fidelidade
Atualmente, dada a rapidez das informações e a diversidade na oferta de produtos e serviços,
um dos maiores desafios para uma empresa é manter um relacionamento duradouro com seu
consumidor, o que implica diretamente no esforço para fideliza-lo. O desenvolvimento e
aprimoramento das estratégias de fidelização é uma vantagem competitiva para qualquer
destino turístico. Fidelizar o cliente é garantir que ele dará preferência ao produto ou serviço
da organização em relação a outros concorrentes (DIAS e CASSAR, 2005). Dentro desse
processo, a geração de valor e a satisfação estão inseridos de forma contínua na expectativa
do consumidor. Neste aspecto, os consumidores levam em consideração o valor recebido
(valor atribuído, baseado na relação entre beneficios percebidos e os custos), enquanto as
organizações devem preocupar-se com suas estratégias no que diz concerne ao
desenvolvimento e manutenção das relações com seus consumidores. De acordo com
Churchill Jr. e Peter (2003), é na avaliação pós-compra que os consumidores identificam o
grau de valor que foi recebido. Como melhor pode ser expresso na relação presente na Figura
3:

Fonte: Churchill Jr. e

Peter (2003)

Figura 3 – Relação entre o valor total esperado e o custo total para o consumidor

Considerando as premissas dessa relação, pode-se entender que quando é percebido um alto
valor pelos consumidores, os benefícios observados foram mais significativos que os custos.
Por consequência os consumidores ficam satisfeitos havendo uma maior probabilidade de se
tornar leal ao produto ou serviço, mantendo assim um relacionamento a longo prazo, mais
consolidado. Já quando o comportamento é o oposto, os consumidores percebem um baixo
valor, ou seja, reconhecem que o produto ou serviço não atendeu suas necessidades,
normalmente ocorre uma procura por novas informações, sobre outras empresas que tenham
produtos ou serviços similares que possam atender expectativas que não foram suprimidas
Portanto, de acordo com Churchill Jr. e Peter (2003, p. 151), “a satisfação do consumidor e o
valor recebido por ele influenciam decisões de compras futuras”.
Nas últimas décadas, observa-se que as empresas estão adotando estratégias voltadas ao
fortalecimento das relações de lealdade junto aos consumidores finais. Essa postura pode ser
justificada para atrair e reter os clientes, porém, considerando a competitividade presente no
mercado, fica evidente que o cenário tende a ser desafiador, pois o nível de incerteza está
gradativamente mais elevado. Nesse sentido, uma maneira eficaz utilizada pelas empresas na
tentativa de aumentar as relações com seus consumidores, é o investimento no marketing de
relacionamento (KOTLER, 1998).
Vale salientar que a utilização deste segmento do marketing contribui para o aumento da
fidelidade dos consumidores. De acordo com Las Casas (2000, p. 25), o “marketing de
relacionamento são todas as atividades de marketing destinadas a manter um cliente em
situações de pós-vendas”. Através da utilização das estratégias advindas desse segmento do
marketing, as empresas rendem-se às vontades dos clientes buscando fazer o impossível para
conquistá-los e mantê-los, evidenciando-se que a fidelização do cliente ao produto ou serviço
é uns dos objetivos principais do marketing de relacionamento (LAS CASAS, 2000).
No entanto, para que o marketing de relacionamento seja efetivo, é necessário que as
empresas tenham informações dos seus consumidores. Neste ínterim, uma estratégia muito
utilizada é a composição de um banco de dados que permite conhecer melhor o consumidor.
Outro fator relevante que já foi mencionado no decorrer do trabalho é o investimento em
qualidade, uma vez que este fator tem sido visto como a principal forma de manter clientes e
atua como uma ferramenta de diferenciação em meio à concorrência.
7 Conclusão
Mediante a temática abordada, este artigo teve como problemática de pesquisa a seguinte
indagação: quais fatores do comportamento do consumidor que podem infuenciar na
fidelização de um turista? Para tanto, no tocante ao objetivo geral, o estudo foi norteado com
o propósito de apresentar um ensaio de natureza teórica onde o campo de discussão perpassa
sobre o comportamento do consumidor voltado para a atividade turística, com o intuito de
promover sua fidelização. Neste panorama, pode-se concluir que as relações de compra do
consumidor no turismo tendem a ser não apenas complexam enquanto seu fim, mas também
de difícil mensuração, transcendendo os preceitos clássicos que caracterizam os principais
fatores que afetam o comportamento do consumidor como sendo: culturais, fatores sociais,
pessoais e os fatores psicológicos. Todavia, outros elementos surgem como indutores, que são
os casos dos Fatores tecnológicos (inovação tecnologica, interatividade), Fatores ambientais
(impactos e sustentabilidade) e Fatores de mercado (institucional e políticas).
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